
 
1 

 

                          

    SLUŽBENI GLASNIK 

     OPĆINE VILJEVO 
 

            VILJEVO,  31. OŽUJKA 2017. god. GODINA 24.     BROJ   1/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA                                                            Str. 
 
1. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim  

obračunom Proračuna Općine Viljevo za 2016. godinu…………….........................1 

 

2. ZAKLJUČAK povodom razmatranja IZVJEŠĆE o radu Općinskog  

načelnika Općine Viljevo za razdoblje 01.07. do 31.12.2016. godine i donošenje 

Zaključka o prihvaćanju istog......................................................................................2 

 

3. Donošenje ODLUKE o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana  

uređenja Općine Viljevo...............................................................................................9 

 

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Viljevo za  

2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.........................................14  

 

5. Donošenje Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 

društvenog doma u Viljevu“ – centar Viljeva“.........................................................18 
 

 

 

 



 
2 

 

1.                        Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08., 

136/12. i 15/15.) i članka 22. stavka 3. Statuta Općine Viljevo («Službeni glasnik Općine 

Viljevo» broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Viljevo je na svojoj sjednici održanoj dana 24. 

ožujka 2017. godine, donijelo 

 

                                                               O D L U K U 

                      o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo  

                                     za razdoblje 01.01 – 31.12.2016. godine 

 

 

                                                                           I. 

 

              Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 

razdoblje 01.01-31.12.2016. godine. 

 

                                                                           II. 

 

              Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2016. godinu sadrži: 

 

- ukupnu svotu ostvarenih primitaka u iznosu od                                     5.269.940  kuna 

   UKUPNI PRIHODI:                                                                            5.269.940 kuna 

 

- ukupnu svotu izvršenih rashoda u iznosu od                                     4.580.131 kune 

- ostvareni višak prihoda za razdoblje 01.01-31.12.2016. godine          689.809 kuna                                       

- preneseni višak iz prethodne godine                                                        94.537 kuna 

- VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju          784.346 kuna 

 

 

 

                                                                           III. 

 

              Sastavni dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje je 

i Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav ima se objaviti u 

«Službenom glasniku Općine Viljevo». 

 

 

Viljevo, dana 24. ožujka 2017. godine. 

 

KLASA: 400-01/17-01/1 

URBROJ: 2115/05-01-17-1                                     

 

                                                                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

 

                                                                                                   Davorin Fekete 
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2.   Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne 

novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 34. 

Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo 1/13), donosim 

 

I Z V J E Š Ć E 
o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za  II. POLUGODIŠTE 2016. godine  

 

I. UVODNI DIO 
 

 Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da 

Općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. 

spomenutog Zakona, Općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava 

izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga 

samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i 

njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove 

utvrđene statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice 

lokalne,odnosno područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te 

ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i 

otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i 

druge poslove utvrđene statutom. 

 U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Viljevo, u okviru svog djelokruga, 

obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni 

zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o 

prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 

izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih 

planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna 

Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine Viljevo, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u 

skladu sa zakonom, statutom općine i aktima Općinskog vijeća.  

 

 

II.  DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 Provedbu navedenih zadaća, Općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i 

konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, 

zamjenika načelnika, koji je izabran od strane Srpske nacionalne manjine, kao i kroz rad 

Jedinstvenog upravnog odjela općine - sve u okviru svojih mogućnosti.  

 

1. U području financija  
 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz  

izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, 

vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda 

koji pripadaju općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje općine, a 
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koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

Zakonom o proračunu i Statutom Općine Viljevo. 

 

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 

izdvajam: 

 

Proračun 

 

Na 21. Sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je Rebalans proračuna Općine Viljevo za 

2016. godinu u iznosu od 5.260.000,00 kuna planiranih prihoda te 4.964.537,00 kuna 

planiranih rashoda kao i Proračun Općine Viljevo za 2017. godinu, koji je prihvaćen i 

donesen na vrijeme, sukladno zakonskim odredbama u iznosu od 7.500.000 kuna. 

Praćenje realizacije polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu obavljeno je u 

zadanim rokovima, pripremljeno je i prezentirano Općinskom vijeću na sjednici Općinskog 

vijeća održanoj 10. kolovoza 2016. godine, kao i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Viljevo za razdoblje I do IX mjesec 2016. godine koje je prezentirano Općinskom vijeću na 

sjednici održanoj 21. listopada 2016. godine.   

 

Prihodi  

 

U 2016. godini pojačan je nadzor na naplati prihoda, odaslane su opomene za plaćanje 

komunalne naknade, obaveza za poljoprivredno zemljište te dodjeljenih kredita 

mladima, neke su osobe utužene poradi naplate duga što i nadalje ostaje jedna od 

važnijih aktivnosti do kraja 2016. godine, gdje ću nastojati pored mjerljivih 

financijskih efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za 

podmirenje financijskih obveza prema općini, te prema potrebi izvršiti prisilnu naplatu 

većih dugovanja putem ovrhe i sudske tužbe, u slučajevima gdje to bude potrebno.  

 

Likvidnost 

 

Posebna pažnja u 2016. godini, naročito u  II. polugodištu 2016. godine posvećena je 

likvidnosti općine. Nastojali smo sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, te su 

ukupne obaveze općine na kraju godine svedene na iznos od 194.326,00 (31.12.2015. 

su iznosile 709.949,94 kuna) od kojih najveći dio čine obaveze za kredit OTP banci  u 

iznosu od 170.860,68 kuna, dok je kredit HBOR-u Zagreb isplaćen u cijelosti. 

Ostvareni višak prihoda nad rashodima prema godišnjem obračunu za 2016. godinu u 

ukupnom iznosu  od 784.346 kuna, predviđen je za pokriće manjkova u narednim 

godinama. Saldo žiro-računa Proračuna Općine Viljevo sa 31.12.2016. godine iznosio 

je 807.295,77 kuna, te saldo blagajne 567,29 kuna.   

 

Informacijski sustav 

 

Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te nadogradnja i redovito 

ažuriranje računalnih programa pridonijela je da se i u 2016. godini poslovanje vodi i 

prati na zadovoljavajućoj opremi i programima (zakup i prodaja poljoprivrednog 

zemljišta, uruđbeni zapisnik, komunalna naknada, naknada za legalizaciju objekata) 

što će se nastojati održavati i ubuduće.  

 

Unutarnja revizija i proračunski nadzor 
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U tijeku je postupak revizija učinkovitosti naplate i utroška prihoda od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH od strane Državnog ureda za reviziju, o 

čemu će Izvješće o obavljenoj reviziji bilo predočeno Općinskom vijeću Općine 

Viljevo po završetku postupka, također je obavljena i revizija učinkovitosti upravljanja 

i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Viljevo, slijedom čega je izrađena i 

usvojena nova Strategija upravljanja imovinom te utvrđen Registar imovine Općine 

Viljevo, koja se stalno ažurira.   

 

2. U području prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša 
 

U svojstvu načelnika obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja 

prostora, gospodarenje prostorom općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji 

se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. Redovito se prati realizacija i ostvarenje Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Viljevo za sedmogodišnje razdoblje te o istom 

izvješćuju nadležna tijela te briga o zaštiti okoliša. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom u Općini Viljevo za 2015. godinu predočeno je i prihvaćeno na sjednici Općinskog 

vijeća Općine Viljevo održanoj 18. ožujka 2016. godine.Od strane ministarstva obavljen je 

nadzor gospodarenja i zbrinjavanja otpadom koji je bio pozitivan i sa kojim je upoznato vječe.   

Općina Viljevo putem svog JUO aktivno sudjeluje u postupku legalizacije objekata u svojim 

ovlastima i mogućnostima.   

 

U sklopu izrade projektne dokumentacije 

 

Tijekom 2012. godine završen je postupak Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 

Općine Viljevo (donesen 2004. godine). Izradom ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Viljevo 

omogućava se: 

- korištenje sredstava iz IPARD programa EU za obnovu i rekonstrukciju nerazvrstanih 

cesta na području Općine Viljevo, čije je održavanje u nadležnosti Općine Viljevo i koje 

služe za pristup poljoprivrednim površinama, 

- izgradnja građevina za potrebe poljoprivrednih djelatnosti izvan građevinskih područja 

naselja, na udaljenostima od građevinskih područja naselja te državnih i lokalnih cesta 

propisanim odredbama Prostornog plana Osječko – baranjske županije (izmjene i 

dopune), 

- korištenje sredstava fondova EU za ruralni razvoj (turizam i ost.) sukladno odredbama 

važećeg PUR-a Općine Viljevo, te Strateškog razvojnog programa Općine Viljevo koji je 

u izradi. 

U pripremi je izrada II. Izmjena i dopuna PPU Općine Viljevo.  

Završena i usvojena strategija razvoja općine Viljevo, te povučena sredstva od nadležnog 

ministarstva. 

Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra u naselju Viljevo, kao 

i projekata odvodnje i kanalizacije u naseljima općine, kao i započeta izgradnja mrtvačnice u 

Kapelni faza I završeni temelji i prva ploča, u tijeku je realizacija II faze i stavljanja objekta 

pod krov. Završena je projektna dokumentacija za uređenje nerazvrstanih cesta i otresnica u 

svim naseljima općine, te završena vodoopskrba svih naselja Općine Viljevo. Također, u 

tijeku je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Krunoslavlje a sudjelujemo i 

u izradi Studije navodnjavanja – sustav Karašica. Za većinu navedenih investicija nominirali 

smo se na natječaje koji su raspisani u okviru Fondova RH.  

 

U području zaštite okoliša, civilne i protivpožarne zaštite: 
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- Izrađen je Plana zaštite i spašavnja za područje Općine Viljevo, kao i Plan civilne 

zaštite, te nabavljena radna oprema za CZ.  

- Izrađena je revizija Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Viljevo, 

- Donesen je Program posebnih mjera zaštite od požara za 2016. godinu, kao i briga oko 

njegova provođenja u suradnji sa DVD-ima na području Općine Viljevo, izgrađena 

garaža za vatrogasna vozila. 

- U tijeku je osposobljavanje i opremanje osnovne postrojbe Tima civilne zaštite.  

 

3. U području komunalnog gospodarstva  
 

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti: 

 

- Priprema za izgradnju objekata vodoopskrbe pitkom vodom, koja je završena u 

cijelosti sa 42 km vodovodne mreže,  

- održavanje čistoće organiziranim odvozom i odlaganjem komunalnog otpada, 

mobilnog reciklažnog dvorišta, kao i čišćenjem i održavanjem javnih površina, prema 

potrebi, 

- obavljanje dimnjačarskih usluga,  

- izgradnja javne rasvjete – izgradnja niskonaponske mreže s javnom rasvjetom u 

naselju Viljevo i V. Cret. 

- priprema projekata za unapređenje stanja sustava odvodnje oborinskih voda kao i 

ukupnog sustava kanalizacije područja općine, potpisan ugovor o ulasku u temeljni 

kapital KP Park Donji Miholjac, te prijavljeno gradilište za izgradnju kanalizacije 

Viljevo-C. Cret sa pročistaćem otpadnih voda – završena projektna dokumentacija. 

- uređenje groblja u naseljima općine. 

 

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi općine namijenjeni za 

gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, 

praćene su potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg 

naplate ovih prihoda u mogućnostima općine, gdje posebno ističem potrebu za ažuriranjem 

baza podataka takvih obveznika.   

 

 

4.  U području prometa 
 

I nadalje, tijekom 2016. godine nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na 

području Općine Viljevo kroz: 

 

- održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva (realizacija IPARD programa, mjera 

301, daljnja izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinskih dozvola) 

- održavanje pješačkih staza, nogostupa  

- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu otvorenog sustava odvodnje 

- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava  

- prihvaćanje prijedloga promjene regulacije prometa nadležne PP i HC 

- izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju  

- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta (D.Miholjac – Slatina, Kapelna –

Krunoslavlje – Golinci). 

- izradu prometnog znakovlja. 
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5. U području gospodarstva i upravljanja poljoprivrednim zemljištem  
 

 U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi 

poticanja razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. Rezultat toga je i 

osnivanje i sudjelovanje u radu LAG „Karašica“ Valpovo, kao i LAG Centar za poduzetništvo 

iz Donjeg Miholjca, zajedno sa partnerima, a u cilju animiranja civilnog, poslovnog i 

privatnog sektora u području djelovanja.  

            Ovdje ističem i poslovnu suradnju sa Zadrugom poduzetnička mreža iz Osijeka, 

također sa ciljem razvoja i promicanja poduzetništva na području Općine Viljevo.   

 

Vezano uz poljoprivredno zemljište i poticanje poljoprivrede,  izdvajamo: 

 

- sufinanciranje SRMU Viljevo sa ciljem savjetovanja poljoprivrednih proizvođača, 

- po pitanju poticanja poljoprivrede općina je sudjelova zajedno sa županijom Osječko-

baranjskom u brojnim projektima: obrana od tuče, kontrola plodnosti tla, izrada 

topografski karti, suzbijanje alergenih korova i drugim aktivnostima.  

     -      raspisan je natječaj i proveden za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine 

Viljevo  

6. U području gospodarenja poslovnim prostorom 
 

Svi poslovni prostori kojima Općina Viljevo raspolaže iznajmljeni su temeljem javnog 

natječaja, te se vodi redovito briga o urednoj naplati zakupnine za iste.   

 

7. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog 

školstva 
 

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika 

općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju.  

Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o 

predškolskom odgoju i naobrazbi-priprema i organizacija predškole .  

Djelatnost društvene brige o djeci osnovnoškolske dobi na području Općine Viljevo 

provodi se putem suradnje s Osnovnom školom Ante Starčevića Viljevo te pripadajućim 

područnim školama. 

Redovito sudjelujemo u projektima sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca, smještaja 

u učenički dom kao i  sufinanciranje studentskih stipendija.  

 

8.    U području kulture 
 

U 2016. g. pod pokroviteljstvom općine organizirana je 9. smotra folklora a u sklopu 

programa javnih potreba u kulturi financiran je rad KUD „ĐERAM“ Viljevo, KUD 

„ĐERDAN“ Kapelna, radio Donji Miholjac i izrada i održavanje općinske web stranice. 

Također u ovome dijelu ističem i suradnju te podržavam rad UDVDR RH – Klub 

Viljevo, članovi kojeg su bili nositelji obilježavanja Dana oslobođenja Općine Viljevo – 16. 

rujna, zajedno sa lovcima i ribičima. 

 

9. U području športa 
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Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na 

području Općine Viljevo. Financijski redovito pomažemo rad: NK „Viljevo“, NK „Ivanovo“, 

NK „Kapelna“, ŠRD „Zlatni karas“ Viljevo, LD „Kuna“ Viljevo, MK Rimljani i dr. 

U svibnju mjesecu na RC Blanje održana I međunarodna motorijada u organizaciji 

MK Rimljani uz pomoć općine Viljevo. 

Financijskim sredstvima Općine Viljevo uređena je fasada zgrade LD „Kuna“ Viljevo.  

Sportski objekti spojeni na vodovodnu mrežu NK Viljevo i NK Ivanovo. 

 

10. U području socijalne skrbi i zdravstva 
 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u 

području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2016. godinu 

primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene gađane, jednokratnim pomoćima, pomoći za 

novorođenčad, prikupljanjem zahtjeva za ostvarivanja prava na pomoć za ogrijev. 

Organizirana je služba pomoći starijim osobama i domaćinstvima tijekom cijele 

godine kao i stalna suradnja sa domom zdravlja, ordinacijom liječnika opće prakse u Viljevu 

dr. Wadi Zoghbi.  

 

 Socijalni program 

 

Socijalni program Općine Viljevo obuhvaća, kako je spomenuto pomoći obiteljima, 

pomoć za opremanje novorođenčeta, sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog 

crvenog križa Gradskog društva crvenog križa Donji Miholjac.  

Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga 

invalida. Financijske jednokratne pomoći u slučaju pomoći za liječenje (odlazak u 

KBC, nabavka lijekova, pomagala...). 

 

III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 01. 

srpnja do 31. prosinca 2016. godine, sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika 

kao izvršnog tijela Općine Viljevo, lokalne samouprave, a samim time i zadovoljavanje 

potreba građana. 

 Između ostalog Općina Viljevu u stalnoj je obavezi i kontaktu sa nadležnim Vladinim 

kao i Županijskim uredima glede dostavljanja izvješća o osnovnim podacima o JLS kao i o 

stanju nacionalnih manjina, udruga, mladih, i sl.  

Općinski načelnik ( Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika 

Općine Viljevo ) uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  službi u Općini Viljevo, a u 

okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju 

obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije 

zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Viljevo te je s toga nastojao odgovorno i 

kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Viljevo kao jedinice lokalne 

samouprave u navedenom razdoblju.  

 

                                          ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA DUŽNOST 

                                                            OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO: 

                                                                                    Tomislav Mađarić 
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Klasa: 022-05/17-01/1         

Urbroj: 2115/05-01-17-1   

U Viljevu, 24. ožujka 2017.godine 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.), članka 34. 

Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo 1/13),  na sjednici Općinskog vijeća, 

održanoj 24.03. 2017. godine, donijet je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika 

Općine Viljevo za II. polugodište 2016. godine  
 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Viljevo prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Viljevo za  navedeno razdoblje. 

 

II. 

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u «Službenom glasniku 

Općine Viljevo». 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                       DAVORIN FEKETE 
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3.    Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 
153/13), članka 22. Statuta Općine Viljevo  ("Službeni glasnik Općine Viljevo" broj 
01/13.) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 22. sjednici održanoj 24. ožujka 
2017. godine, donijelo je 

 
ODLUKU   

o izradi II. izmjena i dopuna  
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo 

 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” broj 1/04 i 2/12), u nastavku: II. 
izmjene i dopune  PPUO Viljevo. 

 
Članak 2. 

Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena 
stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, 
popis  javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu 
iz područja svog djelokruga te rokovi za izradu i izvori financiranja II. izmjena i 
dopuna PPUO Viljevo. 

 
Članak 3. 

(1) Nositelj izrade II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je Jedinstveni upravni 
odjel Općine Viljevo. 

(2) Stručni izrađivač II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo će biti pravna osoba 
registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, kojoj je Ministarstvo 
graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo suglasnost za obavljanje stručnih poslova 
prostornog uređenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15), u daljnjem tekstu: stručni 
izrađivač. 

 
 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE 
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 
 

Članak 4. 
II. izmjene i dopune PPUO Viljevo izrađuju se i donose u skladu s odredbama 

Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i Pravilnika o 
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 
i 163/04) te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog 
uređenja, a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju. 
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RAZLOZI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 

 
Članak 5. 

(1) Izradom II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo će se omogućiti usklađenje sa 
Prostornim planom Osječko-baranjske županije u dijelu koji se odnosi na usklađenje 
granica eksploatacijskih polja ugljikovodika iz PPUO Viljevo sa istim granicama u 
PPOBŽ, a prema zahtjevu INE d.d. i odobrenoj koncesiji. 
 
 

OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE VILJEVO 

 
Članak 6. 

(1) Obuhvat II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo jednak je obuhvatu postojećeg 
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo  i odnosi se na čitavo statističko područje 
Općine Viljevo. 

(2) II. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo biti će obuhvaćen grafički 
(kartografski prikazi) i tekstualni dio (Odredbe za provedbu) plana. 

 
(3) Grafički dio II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo sadržavat će samo 

izmijenjene kartografske prikaze PPUO Viljevo. 
(4) II. izmjene i dopune PPUO Viljevo obuhvaćaju isključivo usklađenje PPUO 

Viljevo sa Prostornim planom Osječko–baranjske županije (“Službeni glasnik“ Osječko 
– baranjske županije 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16), s posebnim naglaskom na 
granice eksploatacijskih polja ugljikovodika. 
 
 

OCJENA STANJA U OBUHVATU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 6. 
(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Viljevo je 

Prostorni plan uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” broj 1/04 i 
2/12) koji utvrđuje programske i prostorne postavke razvoja Općine Viljevo. 

(2) S obzirom da su u međuvremenu izrađene Izmjene i dopune Prostornog 
plana Osječko – baranjske županije, nameće se potreba da se PPUO Viljevo uskladi 
sa navedenim dokumentom u dijelu granica eksploatacijskih polja ugljikovodika, a 
sukladno zahtjevu koncesionara – INA d.d. 

 
 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO 
VILJEVO 

 
Članak 7. 

Osnovni ciljevi programska polazišta II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je 
ostvarenje preduvjeta za realizaciju zahvata vezanih za potrebe iskorištavanja 
ugljikovodika, a prema odobrenoj koncesiji. 
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POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 

SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU II. IZMJENA I 
DOPUNA PPUO VILJEVO 

 
Članak 8. 

Za potrebe izrade II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo nije planirana posebna 
izrada stručnih podloga.  
 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA PPUO 

VILJEVO 
 

Članak 9. 
(1) Stručna rješenja II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo izradit će ovlašteni 

stručni izrađivač iz članka 3. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana. 
 
 
(2) Podatke, zahtjeve i mišljenja  iz područja svog djelokruga osiguravaju 

javnopravna tijela određena posebnim propisima  i u skladu s važećim  odredbama 
Zakona  o prostornom uređenju. 

(3) II. izmjene i dopune PPUO Viljevo izradit će se na kartografskim 
podlogama važećeg PPUO Viljevo u mjerilu 1:25000. 

(4) U skladu sa odredbom članka 26. Pravilnika o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova, II. izmjene i dopune PPUO Viljevo će se prikazati na način da se 
izmjene i/ili dopune prikazuju zamjenom važećeg kartografskog prikaza novim. 

 
 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA 
DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI 

DOKUMENTI) IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA 
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI II. 

IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 10. 
(1) Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za 

potrebe izrade II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo, Općina Viljevo će zatražiti od:  
- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO–

BARANJSKE ŽUPANIJE, Europska avenija 11, 31000 OSIJEK, 
 
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d..d., Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, 

Sektor za razradu polja, Lovinčevićeva 4, 10000 Zagreb. 
(2) Zahtjevi javnopravnih tijela koji se ne odnose na područje obuhvata II. 

izmjena i dopuna PPUO Viljevo neće se uvažavati. 
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(3) Rok za dostavu zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo 
(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iznosi 15 dana od dana 
zaprimanja. 

 
 

ROK ZA IZRADU 
II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 

FAZA 
 

Članak 11. 
(1) Rokovi za izradu pojedinih faza II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo: 
- dostava zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo (podaci, 

planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade II. 
izmjena i dopuna PPUO Viljevo iz područja svog djelokruga osiguravaju 
javnopravna tijela određena posebnim propisima – u roku od 15 dana po 
donošenju Odluke, 

- izrada Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - u roku od 30 
dana po dostavi podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata iz 
članka 90. Zakona o prostornom uređenju, 

- izrada Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo za potrebe javne 
rasprave - u roku od 15 dana po verificiranju Nacrta prijedloga Plana, 

- javni uvid u Prijedlog II.izmjena i dopuna PPUO Viljevo - u trajanju od 8 
dana, 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO 
Viljevo - u roku od 8 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i 
primjedbi, 

- izrada Nacrta konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - u 
roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi, 

- izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - u roku od 
najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,  

- mišljenje Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko - 

baranjske županije u pogledu usklađenosti II. izmjena i dopuna PPUO 

Viljevo s Prostornim planom županije - u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva, 

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja II. izmjena i dopuna 
PPUO Viljevo utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim 
Zakonom. 
 
 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 

ODOBRAVAJU 
 ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I 

DONOŠENJA 
II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 
Članak 12. 
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Do donošenja II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo na području obuhvata Plana 
su mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje građevina u skladu s odredbama 
posebnih propisa. 
 
 
 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 13. 
Troškove izrade II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo financira INA-INDUSTRIJA 

NAFTE d.d. 
 
 

ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

Članak 14. 
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima 

određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu 
Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo. Ukoliko javnopravna tijela 
određena posebnim propisima ne dostave zahtjeve u roku iz članka 10. ove Odluke, 
smatrat će se da ih nemaju. 

 
 
(2) Općina Viljevo će po objavi ove Odluke u "Službenom glasniku Općine 

Viljevo“, na mrežnoj stranici Općine Viljevo i kroz informacijski sustav prostornog 
uređenja na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 
obavijestiti javnost o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Općine Viljevo“ Javnoj ustanovi Hrvatskom 
zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.  
 

Članak 15. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom 

glasniku Općine Viljevo”.  
 
 
 
KLASA: 350-01/17-01/3   
URBROJ: 2115/05-01/17-1  
Viljevo, 24. ožujak 2017. godine  
 
 

                                     Predsjednik 
                                    Općinskog vijeća: 
                                      Davorin Fekete  
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4.         Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne 
novine", broj 94/13), članka 22. Statuta Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine 
Viljevo" broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Viljevo, na svojoj 22. sjednici, održanoj  
24. ožujka 2017. godine, donijelo je 

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
   

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
ZA PODRUČJE OPĆINE VILJEVO ZA 2016. GODINU 

 
 

           
 

 
 
 

 

Članak 1. 
 

   Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 
područje Općine Viljevo u periodu 2011-2017. godine, donijetog dana 
09.06.2011. godine (Klasa:363-01/11-01/06.), a objavljenog u „Službenom glasniku 
Općine Viljevo“ broj 1/11, dio koji se odnosi na 2016. godinu.  

 

Članak 2. 
 

   Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Članak 3. 
 

   Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Viljevo“. 

 

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  VILJEVO 
 
 

 

 
Klasa:   351-01/17-01/1 
Ur.broj: 2115/05-01-17-1 
Viljevo,  24. 3. 2017. godine     
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

                                                                     Davorin Fekete 
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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
ZA PODRUČJE OPĆINE VILJEVO ZA 2016. GODINU 

 
 
1. UVOD 
 

Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave. 
Uz Prostorni plan Općine Viljevo, Plan gospodarenja otpadom Općine Viljevo jedan 
je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom 
na području Općine Viljevo.  
 
Osnovni cilj planiranja u području gospodarenja otpadom je upravljanje komunalnim 
otpadom na način da se doprinese održivom razvoju Općine Viljevo tako što će se: 

 pratiti i kontrolirati nastajanje otpada, 
 smanjivati utjecaj proizvodnje otpada na okoliš, 
 stimulirati investiranja u gospodarenje otpadom kao novu gospodarsku granu. 

 
Osnovna načela planiranja u području gospodarenja komunalnim otpadom su: 

 prihvatljivost za okoliš, 
 ekonomska opravdanost, 
 socijalna podnošljivost 

 
Plan je propisao sljedeće osnovne mjere sustavnog provođenja ciljeva i načela: 
 

1. mjeru izbjegavanje nastanka otpada, 
 
2. mjeru vrednovanje-oporaba neizbježnog otpada – odvojeno skupljanje  
           (reciklaža), 
 
3. mjeru odlaganje (zbrinjavanje) ostatnog otpada na uređena kontrolirana  
           odlagališta. 

 
Slijedi prikaz učinjenog prema usvojenim mjerama. 
 

2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA 
  

Posljednjih godina se sanaciji divljih odlagališta otpada na području Općine Viljevo 
pridaje znatna pažnja, što je rezultiralo smanjenjem količina neadekvatno odloženog 
otpada. 
 
a) Komunalni otpad 
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih 
površina,  
te otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ukoliko je po svojim svojstvima i sastavu 
sličan otpadu koji dolazi iz kućanstva. 
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz 
poslovnih prostora, na području Općine Viljevo obavlja „Eko-flor plus” d.o.o.  
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Viljevo vrši se 3 puta 
mjesečno. 
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Koncesionar „Eko-flor plus” d.o.o. je 2016. godine s područja Općine Viljevo sakupio 
295,50 tona mješanog komunalnog otpada. 
 
b) selektivni otpad 
Odvoz selektivnog otpada vršio se prema potrebi prikupljen na zelenim otocima (3). 
Za 2015. godinu predviđen je odvoz selektivnog otpada (papir, plastika) u za to 
predviđenim kantama i plastičnim vrećama. Odvoz ovakve vrste otpada započeo je u 
2015. godini i obavlja se 1 puta mjesečno. Tijekom 2016. godine ukupno je odvezeno 
od strane određenog koncesionara ukupno 12,57 tona ove vrste otpada. 
 
c) glomazni otpad iz kućanstava  
Sakupljanje i odvoz glomaznog otpada iz kućanstava, vršio se 2 puta godišnje i nije 
se dodatno plaćao. 
Od 2015. godine mijenja se način sakupljanja i odvoza glomaznog otpada na način 
da se isti odvozi po pozivu građana, na način kako je predvidio novi Zakon o 
održivom gospodarenju otpadom.  
Koncesionar „Eko-flor plus” d.o.o. je 2016. godine s područja Općine Viljevo sakupio 
4 tone glomaznog otpada. 
 
d) građevinski otpad  
Građevinski otpad se odvozi na za to utvrđenu lokaciju preivremeno (Križevci), dok 
se ne iznađe trajno rješenje. 
Nadzor nad odlaganjem ovog otpada vrši komunalni izvidnik Općine Viljevo. 
 
e) ostali otpad 
Ostali se otpad zbrinjava kroz „zelene otoke”. 
U Općini Viljevo postoje „zeleni otoci“; 
 

- Za naselje Viljevo i Cret Viljevski, 
- Za naselje Ivanovo, Blanje i Bockovac, 
- Za naselja Kapelna i Krunoslavlje. 

 
3. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA PREMA USVOJENOM PLANU  

 
1.  mjera: izbjegavanje i smanjivanje količine komunalnog otpada 
 
Prevencija nastanka otpada je aktivnost kojom se izbjegava nastanak otpada putem 
ponovne uporabe proizvoda za istu ili drugu namjenu, recikliranjem (sa ili bez 
njegove 
prerade) ili pak ponovnom obradom za energetske svrhe kao i uporaba primjerenije 
ambalaže. 
Prevencija stvaranja otpada najvažnija je karika u pravilnom gospodarenju otpadom. 
 
2. mjera: vrednovanje-oporaba otpada – odvojeno skupljanje (reciklaža) 
 
Odvojeno prikupljanje otpada na mjestu njegova nastanka polazište je suvremenog 
gospodarenja otpadom koje ide za ciljem izbjegavanja nastanka otpada, tako što će 
s 
jedne strane; povećati stvaranje sekundarnih sirovina (papira, stakla, i dr.), a s druge 
strane smanjiti količinu preostalog otpada za postupak daljnjeg zbrinjavanja. 
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Općina Viljevo planira raznim obavijestima koje će mještani primali na kućne adrese, 
te objavama na službenoj web stranici Općine educirala javnost po pitanju 
provedenih unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se 
provodi kontinuirano. 
 
Mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada provodit će se kao sastavni dio 
koncesijskog ugovora za odvoz komunalnog otpada, tako što koncesionar „EKO-
FLOR PLUS“ d.o.o.,  u cijeni odvoza komunalnog otpada sistemom vreća i dodatnih 
(žutih) kanti, krajnjim korisnicima usluge - 12 puta godišnje besplatno odvozi papir i 
PET ambalažu.  
Stakleni otpad koji ostane nezbrinut putem povratka ambalaže, zbrinjavat će se kroz 
„zelene otoke“ s planiranim povećanim brojem njihovih mjesta - kako bi bili što bliže 
proizvođaču preostalog nezbrinutog staklenog otpada.  
Sustav zelenih otoka punu primjenu u Općini Viljevo treba doseći u 2017. godini. 
 
3.mjera: odlaganje (zbrinjavanje) otpada na za to uređena odlagališta 
 
Komunalni otpad je prema zakonskim propisima u nadležnosti jedinica lokalne 
samouprave. 
 
Prostornim planom Općine Viljevo nije predviđeno odlagalište otpada na području 
Općine Viljevo za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada, jer je prostorni plan 
Osječko-baranjske županije predložio da se problem odlaganja komunalnog otpada 
riješi jedinstveno za čitavu 
Županiju izgradnjom regionalnog odlagališta. Trenutno se otpad odvozi na 
odlagalište Doroslov u Donjem Miholjcu.. 
 
Prema Zakonu, Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 
 
1.) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada 
2.) odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 
3.) sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje 
tako odbačenog otpada. 
 

4. ZAKLJUČAK  
 
Općina Viljevo ispunila je svoju zakonsku obavezu i donijela Plan gospodarenja 
otpadom te se drži navedenih mjera iz Plana. 
Gledajući provedene mjere iz Plana može se zaključiti da na području Općine Viljevo 
postoji dobar sustav zbrinjavanja otpada, tj. omogućava se svim mještanima da 
proizvedeni otpad zbrinu na zakonom predviđen način, naročito po uvođenju mjera u 
2015. godini, te pune primjene tijekom 2016/17. godine. 
Na ovim prostorima su se odvijale djelatnosti koje su malo ili nimalo oštetile prirodni 
okoliš. Zrak, voda i tlo su još uvijek primjerene kakvoće.  
U sljedećim fazama potrebno je kontinuirano pratiti promjene količina raznih vrsta 
otpada te revidiranje Plana gospodarenja otpadom (donošenje novog Plana 
gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 - nadalje) s obzirom na promjene u 
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prostornim planovima, razvoju poslovne i stambeno mješovite zone i promjenama 
zakonskih propisa.  
Općina Viljevo težit će održivom razvitku što podrazumjeva gospodarski i socijalni 
razvitak te tako omogućiti dugoročno očuvanje kakvoće okoliša, biološke raznolikosti 
i krajobraza.  
 
 
Klasa: 351-01/17-01/1   
Ur.broj: 2115/05-03/17-2 
Viljevo,  24. 3. 2017. godine  

                                                                 Zamjenik načelnika koji obnaša 
                                                               dužnost Općinskog načelnika: 

                                                             Tomislav Mađarić 
 
 

5.    Na temelju članka 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 71/16, 15/17, 17/17) te temeljem 

članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo br. 1/2013.), 

Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 22. sjednici održanoj dana 24.03.2017. 

godine donosi  

 

O D L U K U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Izgradnja društvenog doma u Viljevu – centar Viljeva“ 

na području Općine Viljevo 

 

Članak 1. 

Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja društvenog doma u Viljevu 

– centar Viljeva“ na području Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost 

za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja društvenog doma u Viljevu – centar Viljeva“ (u 

daljnjem tekstu: Projekt) koji će se provoditi na području Općine Viljevo. 

 

Članak 2. 

Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za tip 

operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu, “ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020.godina. 

 

Članak 3. 

Prilog „Opis projekta/operacije“ propisan člankom 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi mjere 

07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 71/16, 15/17, 17/17), 

sastavni je dio ove Odluke. 
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Članak 4. 

Ulaganje u Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja Općine Viljevo 2016. - 2020. godine te 

Prostornim planom uređenja Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 

1/2012.). 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 361-01/17-01/14 

URBROJ: 2115/05-01-17-1 

Viljevo, 24. ožujka 2017. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

DAVORIN FEKETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Naklada: OPĆINA VILJEVO, Glavni i odgovorni urednik: TIHOMIR HAJDUKOVIĆ          

Za nakladnika: TOMISLAV MAĐARIĆ – Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost 

Općinskog načelnika  -  GODINA 24, BROJ 1/2017.                                                                                                               
 


